
جيل جاهز 
لبكره

بوابتك للمستقبل

الشراكات األكاديمية الدولية لجامعة 
النهضة

أنحاء  جميع  ىف  الجامعات  كربى  مع  رشاكة  باتفاقيات  الجامعة  ترتبط 

العامل ، مبا يتيح الفرصة لطالبنا للدراسة ىف الخارج ، وكذلك قدوم  طالب 

من الجامعات األجنبية للدراسة بجامعة النهضة ىف إطار التبادل الطالىب 

والدراىس.

ملزيد من املعلومات، يرجي االتصال مبكتب جامعة النهضة الدويل ملعرفة 

املزيد عن الجامعات املدرجة والفرص املتاحة للتسجيل.      

Aptech بجامعة النهضة... مد الطالب 
بالمهارات األساسية والالزمة لسوق العمل

تطوير  طريق  عن  طالبها  مستقبل  تأمني  عيل  النهضة  جامعة  تحرص 

مهاراتهم التعليمية املطلوبة للتوظيف لتأهيلهم للتفوق يف سوق العمل 

بعد التخرج. لذلك، قامت جامعة النهضة عام ٢٠١٧-٢٠١٨ بالتعاون مع 

اكادميية Aptech للتعليم والتدريب بالهند، بتقديم دورات معتمدة 

جميع  يف  جامعية  كمتطلبات  والكمبيوتر،  اإلنجليزية  اللغة  يف  دوليًا 

الكليات. الدورات إلزامية للطالب الذين يبدأون عامهم الدرايس األول يف 

جامعه النهضة ويتم تدريسهم عىل ثالث سنوات أكادميية، عرب ستة فصول 

دراسية أكادميية.

اكاديمية سيسكو للشبكات بجامعة النهضة

كفاءة 	  تطوير  بهدف  األصعدة،  كافة  عىل  املعارصة  والتقنيات  الحديثة  التكنولوجية  التطورات  النهضة  جامعة  تواكب 

الخريجني والكوادر الفنية ىف الجامعة واملجتمع املدين. ولذلك كان للجامعة السبق ىف طرح العديد من الربامج والدورات 

التدريبية املتخصصة ىف مجال الحاسوب وهندسة االتصاالت والذكاء االصطناعي ، ومن أهم هذه الربامج برنامج أكادميية 

سيسكو الدولية )Cisco( لتقنية شبكات الحاسوب واالتصاالت.

وتعترب شهادات سيسكو هي األساس يف احرتاف عامل الشبكات إذ يتم تعريف املتدرب بكافة تفاصيل الشبكات من األدىن 	 

.CCNA, CCNP, CCIE. اىل األعىل، علام بان شهادة سيسكو تنقسم إىل العديد من املستويات مثل

المدينة الجامعية
مستوي  أعىل  عىل  مجهزة  متميزة  جامعية  مدينة  النهضة  جامعة  متتلك 

األمان  اقيص درجات  إيل ضامن  باإلضافة  أكرث من ٨٥٠ طالب،  إلستضافة 

التامة تحت إرشاف مجموعة من األساتذة/ املرشفني املتخصصني  والراحة 

داخل املدينة الجامعية. يحتوي كل مبنى عىل اسرتاحة واسعه، مصىل، قاعة 

استقبال وقاعه خاصه للقراءة والدراسة، مام يجعل سكن الطالب يف جامعة 

النهضة بيئة مثالية للتفوق والتواصل.

الخدمات الترفيهية
أعيل  عيل  املجهزة  واملرافق  الخدمات  من  العديد  النهضة  جامعة  توفر 

مستوي لتقديم تجربة متكامله للطالب، تهدف لتحقيق التوازن بني التعليم 

وقاعات  خرباء،  مدربني  عليها  يرشف  متطورة  جيم  صاالت  من  والرتفيه. 

الهويك وكرة الطاولة التي تشجع عىل النشاط اليومي إىل مجموعة متنوعة 

الجامعه  تفتخر  الشطرنج.  غرف  ذلك  يف  مبا  للعقل  املحفزة  األلعاب  من 

أيضاً بتوفري مالعب للتنس، كره السله والكره الطائرة، باإلضافة إيل استاد 

عمالق يستطيع استضافه ٤٠٠ متفرج ومطعم متميز يعمل ١٢ ساعه عيل 

مدار اليوم.

مكتب شؤون الطلبة
الواحدة  املحطة  بكونه  النهضة  جامعة  يف  الطلبة  شؤون  مكتب  يفخر 

مجموعة  املكتب  يوفر  للطالب.  األكادميية  للسجالت  الرسمي  واملصدر 

والدرجات  القيد،  وشهادات  بالتسجيل،  املتعلقة  الخدمات  من  متنوعة 

شهادات  و  النهائية،  واالمتحانات  للفصول  الزمنية  الجداول  إيل  باإلضافة 

عرب  ومواردنا  خدماتنا  من  العديد  تتوفر  والتخرج.  الرياضية،  األلعاب 

اإلنرتنت من خالل بوابة الجامعة.

مكتب شؤون الطلبة مسؤول عن جميع املراسالت املتعلقة مبلء تسجيل 

الطالب واستيفاء جميع األوراق املطلوبه وسداد الرسوم الدراسية. باإلضافة 

إىل ذلك، يحتفظ القسم بقاعدة بيانات موحدة لجميع الطالب يف الحرم 

الجامعي وهو مسؤول عن إصدار شهادات الطالب، وكذلك تسجيل الطالب 

الخطوات  جميع  تسهيل  عن  مسؤول  املكتب  ذلك،  عىل  عالوة  الجدد. 

املطلوبة لنقل الطالب بني الكليات، وكذلك إصدار بطاقات الهوية الخاصة 

الطالب  مع  املراسالت  جميع  باجراء  أيضاً  اإلدارة  تقوم  الجامعه.  بدخول 

وأولياء األمور فيام يخص تسديد الرسوم الدراسية واإلبالغ عن اي مالحظات 

عاجلة.

الرعاية الطبية
تضع جامعة النهضة صحة الطالب يف طليعه أولويتها، لذلك تقدم الجامعه 

تحت  اليوم  يف  ساعه   ٢٤ تعمل  مستوي،  أعيل  عيل  مجهزه  طبية  عيادة 

ارشاف نخبة من أفضل األطباء إلستقبال الطالب يف حاالت الطواريء. تقوم 

مع  بالتعاقد  الحوادث  ضد  الصحي  التأمني  بتوفري  أيضاً  النهضة  جامعة 

احدي املستشفيات الرائدة.

خدمات اإلنتقال
تتوافر خدمات االنتقال من وإىل الجامعة من خالل أسطول من األوتوبيسات 

الحديثة تربط الجامعة مبحافظة القاهرة والعديد من املحافظات واملدن 

املحيطة األخرى، حيث تقع الجامعة يف مدخل مدينة بنى سويف الجديدة 

بأول طريق بنى سويف - القاهرة وهو ما يسهل الوصول إليها بشتى طرق 

املواصالت. كام توفر الجامعة لطالبها وسائل مواصالت منتظمة تتحرك من 

القطار  كمحطة  سويف  بنى  مدينة  خارج  املقيمني  الطلبة  وصول  أماكن 

بني  من  القريبة  واملدن  القاهرة  من  وأيضاً  األجرة  وسيارات  واألتوبيس 

سويف.

جميع الحقوق محفوظة: جامعة الطب بفيينا - جامعة طب األسنان
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الخط الساخن

العنوان
بني سويف – مدينة بني سويف الجديدة – جامعة النهضة

ملزيـد مـن املعلومات برجاء القيـام بزيارة موقع 
مكتبنـا الدويل اإللكرتوين:

international.office@nub.edu.eg



إنجازات جامعة النهضة

عىل مستوى نظام التعليم: قدمنا نظام الساعات املعتمدة كنظام متطور 	 

يساعد يف متيز الطالب.

عىل مستوى نظام الدراسة: طبقنا نظاماً إلكرتونياً لرصد حضور وانرصاف 	 

األساتذة والطالب وضبط انتظام الدراسة من خالل البصمة اإللكرتونية.

النهضة 	  % من خريجي جامعة   ٨٤ يستطيع  العمل:  عىل مستوى سوق 

االلتحاق بوظائف مرموقة يف سوق العمل خالل أول 6 أشهر من التخرج.

عىل مستوى البحث العلمي: يشارك طالب جامعة النهضة يف مسابقات 	 

ومؤمترات محلية ودولية يف مجال البحث العلمي عىل مستوى الجمهورية.

نتائج مرشفة يف 	  الجامعة  الخارجي: يحقق طالب  التمثيل  عىل مستوى 

جميع املجاالت فهم بحق خري سفراء لنا يف جميع املحافل الدولية.

عىل مستوي التبادل الطاليب: يحصل الطالب عىل تدريب نظري وعميل 	 

يف بعض الجامعات العربية واألجنبية أثناء الدراسة.

من 	  متميزة  نخبة  الجامعة  يف  بالتدريس  يقوم  األساتذة:  مستوى  عىل 

األجنبية  الجامعات  من  دكتوراه  عىل  الحاصلني  التدريس  هيئة  أعضاء 

باإلضافة إىل أساتذة من أكرب الجامعات العاملية.

حفل تخريج دفعة ٢٠١٨

إعداد أجيال من الخريجني املتميزين القادرين عىل التنافس عاملياً من خالل أنشطة تعليمية، بحثية ومجتمعية رائدة تساهم يف خدمة البحث العلمي وتنمية 

املجتمع. تعمل الجامعة أيضا عىل تطوير أداء وفكر الطالب ليك يصبح منوذجاً متطوراً يستطيع التميز يف مجاالت تخصصه أو أي موقع عمل يشغله.

نبذة عن جامعه النهضة

رسالة الجامعة

جامعـة النهضـة ببنـي سـويف هي جامعـة مرصية خاصة - تأسسـت عام ٢٠٠6 مبوجب املرسـوم الرئايس 

رقـم ٢٥٣ / ٢٠٠6 - مل تدخـر جهـداً يف شـق طريقهـا نحـو التميـز بخطـى ثابتـة لتحتـل موقعهـا الريـادي 

يف صعيـد مـرص مبواجهـة التحديـات التـي تواجـه قطاع التعليـم يف املرحلـة الحرجة التي نشـهدها اليوم.

اللحظـة التـي فكرنـا فيها يف مقـدار االهتامم الالزم للتطوير من مسـتوي التعليـم ، خاصة يف صعيد مرص، 

كانـت نفـس اللحظـة الفارقـة التـي أدركنا فيها بشـكل جامعي أن حلم بنـاء جامعه النهضـة كان رضورياً 

وقابـل للتحقيـق. هدفنـا االسـايس كان إنشـاء مكان لرعايـة الطالب وتطويرهم بشـكل مسـتمر، باإلضافة 

إىل إعـداد أجيـال متعلمـة ميكننا أن نعهـد بها لتطويـر بلدنا الحبيب.

مـن خـالل اعتـامد منهجيـات تعليميـة متقدمـة لتوليـد أجيـال رائدة ذو قدرة تنافسـية لتناسـب أسـواق 

العمـل املختلفـة، اسـتطاعت جامعـة النهضـة توفـري منوذًجا حرصيًـا ونهجاً متطـوراً يرتكز عيل املسـتقبل 

كحجر اسـاس.

تقـدم جامعـه النهضـة مجموعـة متنوعـة مـن الدراسـات ، تغطي أكـرث املهـارات الفنيـة واألكادميية التي 

يتطلـع إليهـا الطـالب. أعضـاء هيئـة التدريـس لدينـا هم مـن العلـامء املتميزيـن الذين يطبقـون أحدث 

طـرق التدريـس العلميـة واألكادمييـة لتمكني الطالب مـن فهم مواضيعهـم بالكامل مع تطبيـق مهاراتهم 

بشـكل عمـيل وفعال.

جامعـة النهضـة ليسـت مجـرد مـكان للدراسـات األكادمييـة، بـل هـي مبثابـة مركـز تطويـر، حيـث يتـم 

متكـني الطـالب مـن تطويـر مهاراتهـم الفكرية من خـالل التفوق يف البحـث واألوسـاط األكادميية والعمل 

االجتامعـي. توفـر الجامعـة للطـالب أحـدث أدوات التدريـس وتعدهم لتحقيـق مهمتهم كقـادة للتنمية 

مـن خـالل الربامـج التـي تعـزز إبداعهـم ومهاراتهم باإلضافـة إيل إثـراء قدراتهـم العقلية.

املجتمع  أفراد  من  عدد  ألكرب  الفرصة  إتاحة  من خالل  واملجتمع  الجامعة  بني  ربط  حلقة  املستمر  للتعليم  النهضة  مركز  يعترب 
لالستفادة من الخربات والتجارب واملوارد املتاحة يف الجامعة من خالل الربامج التي يقدمها لتنمية املهارات والخربات الالزمة وتوفري 

البيئة املشجعة سواء النظرية أو العملية.

يعد املركز من أهم ركائز عملية تطوير التعليم وإدارة الخربات يف جامعة النهضة حيث يناط به االرتقاء بأسلوب التدريس والتعليم 
والتدريب يف الجامعة لتطوير القدرات واالستفادة من الخربات العلمية من خالل تقديم برامج متطورة لتنمية قدرات ومهارات 

أعضاء هيئة التدريس والعاملني بالجامعة.

يقدم املركز أيضا الربامج املتطورة للقيادات األكادميية واإلدارية لالرتقاء مبستوى أدائهم القيادي وقدراتهم عىل اتخاذ القرار مام 
يعود بالنفع عىل العملية التعليمية، باإلضافة إىل تقديم الربامج والدورات الفعالة التي تهدف إىل تزويد الطالب باملهارات العلمية 

والبحثية وتنمية مهارات التفكري لديهم بالتعاون مع اكادمييات:

جامعه النهضة هي أول جامعة خاصة في صعيد مصر ، مدعومة بالجهود المتفانية 
ألساتذتها من الدرجة األولى لتطوير عقول الشباب في صعيد مصر ، وخلق جيل 

دائم التطور يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقدم المجتمع ككل.

الكليات 
واألقسام

كلية الصيدلة
مدة الدراسة: خمس سنوات + سنة تدريب

الساعات المعتمدة: 179 ساعة

متنح الكلية درجة بكالوريوس الصيدلة )فارم دي( وتشمل االقسام التالية:

الصيدالنيات 	 

الكيمياء الحيوية	 

العقاقري	 

األدوية والسموم 	 

الكيمياء الصيدلية )كيمياء عضوية صيدلية - كيمياء تحليلية صيدلية – كيمياء دوائية( 	 

امليكروبيولوجيا واملناعة  	 

الصيدلة اإلكلينيكية        	 

كلية اإلعالم والعالقات العامة
مدة الدراسة: أربع سنوات

الساعات المعتمدة: 1٤٠ ساعة

متنح الكلية درجة بكالوريوس اإلعالم والعالقات العامة وتشمل التخصصات التالية:

العالقات العامة واإلعالن	 

الراديو والتليفزيون	 

الصحافة	 

اإلنرتنت والنرش اإللكرتوين 	 

مدة الدراسة: خمس سنوات و سنة سادسة إجبارية ألداء برنامج تدريب اإلمتياز

الساعات المعتمدة: 1٨٠ ساعة

متنح الكلية درجة بكالوريوس طب وجراحة الفم واألسنان وتشمل التخصصات التالية:

 علوم طب األسنان األساسية	 

االستعاضة الصناعية لألسنان	 

جراحة الفم والوجه والفكني	 

طب األسنان التحفظي	 

التقويم وطب أسنان األطفال	 

طب الفم وعالج اللثة والتشخيص وأشعة الفم	 

العلوم املساعدة التي تدرس يف أي من املستويات الخمسة طبقا ملتطلبات الكلية	 

مدة الدراسة: خمس سنوات تعقبها سنتان تدريب إلزامى )إمتياز(

النقاط المعتمدة: ٣٠٠ نقطة

متنح الكلية درجة البكالوريوس يف الطب والجراحة بنظام النقاط املعتمدة

يف 	  طب  كلية  أقدم  ثاين  للطب،  فيينا  جامعة  مع  الرشاكة  باتفاقية  النهضة  جامعة  تفتخر 

أعضاء  بتبادل  الرشاكة  اتفاقية  تسمح  الطبية.  فيينا  جامعة  الدويل  ذراعها  خالل  من  أوروبا 

هيئة التدريس بني الجامعتني، باإلضافة ايل تطوير املناهج وقدرات املدرسيني، فضالً عن طرق 

التدريس والتقييامت والبحث العلمي ومراقبة الجودة.

كلية علوم الحاسب
مدة الدراسة: أربع سنوات

الساعات المعتمدة: 1٤٦ ساعة

متنح الكلية درجة بكالوريوس علوم الحاسب وتشمل 

التخصصات التالية:

علوم الحاسب 	 

نظم املعلومات	 

تقنية املعلومات	 

بحوث العمليات ودعم القرار	 

كلية إدارة األعمال
مدة الدراسة: أربع سنوات

الساعات المعتمدة: 1٢٢ ساعة

متنح الكلية درجة بكالوريوس إدارة األعامل وتشمل التخصصات التالية:

إدارة األعامل	 

املحاسبة	 

التسويق والتجارة اإللكرتونية	 

إدارة البنوك وأسواق املال	 

NCECمركز النهضة للتعليم المستمر  

بالرشاكة مع

بالرشاكة مع

كلية طب الفم واألسنان

كلية الطب

بالرشاكة مع

بالرشاكة مع كلية الهندسة
مدة الدراسة: أربع سنوات

الساعات المعتمدة: 1٦٠ ساعة

متنح الكلية درجة بكالوريوس الهندسة يف التخصصات التالية:

الهندسة املدنية.	 

الهندسة املعامرية.	 

الهندسة الكهربائية )هندسة اإلتصاالت والحاسبات(.	 

هندسة امليكاترونيات.	 

هندسة الطاقة الكهربية واملتجددة.	 

هندسة امليكانيكا )شعبة ميكانيكا إنتاج(.	 

Cisco Oracle Huawei Aptech


